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Højskolen på gadeplan Erik Oluf Frederiksen Hent PDF Erik Oluf Frederiksen er i sin tredje erindringsbog
nået til starten af 1970´erne, hvor han bliver lærer fra Holbæk Seminarium og straks får job på Vestre Skole i
Slagelse. Her kommer han med i en gruppe af unge, der starter et Projekt Hus med stor optimisme, men det

holder ikke længe pga. problemer både indefra og udefra. Den filosofiske Jacob Flipper er en af de
interessante initiativtagere. Så skal værnepligten aftjenes som militærnægter, og det starter i Gribskov lejren,
hvor den unge lærer møder både arbejdsvægring som grundholdning og spændende personligheder som f.
eks. The Speaker med sine historiske foredrag. Herefter en udstationering som militærnægter på Kofoeds

Skole, hvor han senere bliver ansat som lærer i aftenskolen eller Højskolen på gadeplan, som den også kaldes.
Det er ikke længere kordegn Kofoed, som styrer skolen, men Forstanderen (John Lange Jacobsen) med
mantraet: ”Her på stedet er man venlig”. Der er også Albertslunds-vennen IH, den rødskæggede souschef

Teologen, folkesangeren Jan Toftlund med de stærke sociale tekster og andre engagerede kolleger. Det er dog
nogle af skolens elever og deres fantastiske historier og replikker, der fylder mest og væsentligst: Den halte
og historiefortællende digter Børge Flich. Den farlige Store Kurt. Harry Barber med cerutskodderne i piben.
Egos, der altid er enig med alle om alt. Og Bukserøven, der holder taler om både aztekerne og den vanvittige
danske nutid. Erik Oluf Frederiksen har tidligere skrevet erindringsbøgerne ”Englesang og hornmusik. Om
Frelsens Hær og Vesterbro i 1950´erne” (2012) og ”Frelsersoldat og militærnægter. Om Frelsens Hær i

1960´erne” (2014).

"Bogen viser livet på højskolen... er fuld af øjebliksbilleder og gode replikker fra hverdagen". Kristeligt
Dagblad

"Erik Oluf Frederiksen har et fint blik for det skæve og usædvanlige i sine kærlige skildringer af det farverige
persongalleri på fx Kofoeds Skole". Poul Flou Pedersen, lektørudtalelse, Dansk BiblioteksCenter

"Et fint tidsbillede på 1970´erne både i provinsen og på Christianshavn. Og så er den først og fremmest en
hyldest til menneskene på Kofoeds Skole - lærere, frivillige og elever, anonymiserede som navngivne - og

skolens virke i sporet af stifter kordegn H. C. Kofoeds målsætning om at yde hjælp til selvhjælp til mennesker
i sociale vanskeligheder." Hanne Bjørton, Amager Bladet
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souschef Teologen, folkesangeren Jan Toftlund med de stærke
sociale tekster og andre engagerede kolleger. Det er dog nogle af
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